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Estado brasileiro reduz pouco
as desigualdades, diz estudo
Minha Casa, Minha Vida deve entregar
75 mil moradias no 1º trimestre
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Inflação no ano é de 2,5%, o menor
resultado acumulado desde 1998
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Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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Noite
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18º C

Noite

30º C
17º C

Noite

Br asil é o terceiro país com maior número de pessoas presas,
atrás dos Estados Unidos e China
O total de pessoas encarce- Houve um crescimento de mais
radas no Brasil chegou a 726.712 de 104 mil pessoas. Cerca de
em junho de 2016. Em dezem- 40% são presos provisórios, ou
bro de 2014, era de 622.202. seja, ainda não possuem conde-

Imbassahy deixa Secretaria
de Governo; Carlos Marun é
cotado para substituí-lo
O ministro da Secretaria de
Governo, Antonio Imbassahy,
pediu demissão do cargo na sexta-feira (8). Ele entregou sua carta de exoneração em que afirma
ter sido “uma honra” fazer parte
do governo de Temer e disse ter
“trabalhado com foco para man-

ter a estabilidade política do
país”. Imbassahy é deputado federal do PSDB e havia se licenciado do mandato para ocupar o
cargo no governo. Ele não explicou o motivo da saída, apenas
citou “novas circunstâncias no
horizonte”.
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São Paulo terá frota de
ônibus iluminados e três dias
de passeios gratuitos a partir
deste sábado, dia 9
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Moro e Bretas defendem
fim do loteamento político
nas estatais
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Esporte

Nelson Piquet Jr defende
as cores da Texaco
Lubrificantes em 2018
A Texaco e a Full Time
Sports anunciam o novo reforço para a temporada 2018
da Stock Car, Nelson Piquet
Jr. O piloto, conhecido mundialmente, já passou pelas
principais categorias de automobilismo mundial e chega para correr sua primeira
temporada na Stock Car. Piquet dividirá o grid da principal categoria do automobilismo brasileiro com a Fórmula E, em que representa o
time Panasonic Jaguar Racing.
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Nelsinho vai representar as cores da Texaco

Corinthians-Guarulhos e
EMS Taubaté Funvic
jogam neste sábado
Foto/ Fernando Potrick

Comercial
Compra: 3,29
Venda:
3,29
Turismo
Compra: 3,16
Venda:
3,43

EURO
Compra: 3,87
Venda:
3,87

OURO
Corinthians-Guarulhos

Melo e Kubot são campeões
mundiais ITF 2017
Marcelo Melo e Lukasz
Kubot estão comemorando
mais uma conquista nesta temporada. Após encerrar o ano
como parceria número 1 do
mundo, eles foram nomeados
os campeões mundiais ITF
2017 em dupla masculina. O

prêmio foi anunciado na sexta-feira (8) pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e
será entregue em um jantar, no
dia 5 de junho de 2018, em
Paris, na França, durante a
realização do torneio de Roland Garros.
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Brasil Ride Ultra Trail Run
70k tem recorde de inscritos e
cinco países confirmados

DÓLAR

Compra: 120,17
Venda: 150,07

nação judicial. Mais da metade
dessa população é de jovens de
18 a 29 anos e 64% são negros.
Os dados são do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen) divulgado na sexta-feira (8), em Brasília, pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça.
O sistema prisional brasileiro tem 368.049 vagas, segundo
dados de junho de 2016, número
estabilizado nos últimos anos.
“Temos dois presos para cada vaga
no sistema prisional”, disse o diretor-geral do Depen, Jefferson
de Almeida. “Houve um pequeno
acréscimo nas unidades prisionais, muito embora não seja suficiente para abrigar a massa carcerária que vem aumentando no
Brasil”, afirmou.
Página 4

butário brasileiro funciona
como um “Robin Hood às
avessas”, que tira do pobre
para dar aos mais ricos.
Produzido com base nos
dados de 2015, o documento
concluiu que o Brasil é o país
mais desigual, antes e depois
da cobrança de tributos e das
transferências de renda, em
relação às nações da OCDE –
grupo dos países mais industrializados ao qual o governo
brasileiro fez pedido para ingressar.
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A disputa da décima rodada
do turno da Superliga masculina 2017/2018 terá um jogo
isolado neste sábado (9), mas
não se trata de um confronto
qualquer. A partida, programada para as 21h30 no ginásio
Ponte Grande, em Guarulhos
(SP), coloca frente a frente
duas potências do voleibol
paulista. Corinthians-Guarulhos (SP) e EMS Taubaté Funvic (SP) vêm de uma sequência de jogos difíceis, e, neste
fim de semana, o clássico, recheado de estrelas, pr omete
muito equilíbrio.
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Foto/ Brasil Ride

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Foto/Wilson Dias/Agência Brasil

Em reunião do Conselho
de Segura nça das Nações
Unidas na sexta-feira, (8)
convocada pelo Reino Unido, França, Suécia, Bolívia,
Uruguai, Itália, Senegal e
Egito, todos os membros
do órgão, menos os Estados Unidos, se posicionaram contra a decisão tomada pelo presidente Donald
Trump da última quarta-feira (6) de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e
mudar a sua embaixada para a
cidade considerada sagrada
para muçulmanos, judeus e
cristãos.
O enviado da ONU para o
Processo de Paz no Oriente
Médio, Nickolay Mladenov,
alertou que há grande risco de
escalada na violência na região
como resposta à decisão de
Trump.
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Com 726 mil presos, Brasil
tem terceira maior população
carcerária do mundo

Foto/ Rodrigo Guimarães

Na ONU,
aliados e
opositores dos
EUA
confrontam
decisão sobre
Jerusalém

Apesar de arrecadar mais
tributos que governos semelhantes, o Brasil é ineficaz em
reduzir a desigualdade de renda na comparação com os países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
informou na sexta-feira (8)
o Ministério da Fazenda. Segundo o relatório Efeito
Redistributivo da Política Fiscal, produzido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico da pasta, o sistema tri-

Corrida cruza rios da região
Com recorde no número de
participantes - 1.300 atletas
inscritos - a terceira edição
da Brasil Ride Ultra Trail Run
70k será realizada neste sábado (9), em Botucatu, na região
da Cuesta Paulista, trazendo
algumas novidades. Pela primeira vez, a corrida fará parte do calendário da Associação Interna-

cional de Corrida de Montanha (ITRA). Desta forma,
ofertará quatro pontos no
ranking da entidade, de um
total de cinco possíveis para
quem concluir os 70k. Outra inovação está na nova
distância, a de 32 km, que
junta-se às tradicionais 70,
16 e 5 km.
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Prefeitura inaugura na Mooca
CTA com maior número de vagas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
SOBRE
Ainda sob os holofotes das comemorações do meio milênio
da reformas protestantes [31 de outubro], que só se consolidou
pela popularização dos textos da literatura bíblica, tanto a Câmara
de São Paulo como ...
LIVROS
... a Assembleia Legislativa paulista tiveram solenidades comemorando ao Dia [2º domingo de dezembro] da Bíblia. Pelo
fato desta coluna ser a única [no Brasil] a tratar do cotidiano dos
políticos que se elegem ...
DA
... enquanto pastores ou dirigentes de igrejas [católicas e cada vez mais - evangélicas] eleitos vereadores, prefeitos ou vices, deputados estaduais, distritais [Brasilia] e federais, governadores e vices, senadores e os ...
CULTURA
... 2 suplentes, além de Presidentes e vices da República [por
enquanto católicos]. Por isso, não posso deixar de fazer citações,
ainda que correndo o risco de não citar todos [demais Estados e
Distrito Federal] ...
BÍBLICA
... Em São Paulo não há como não citar o crescimento do PRB,
do ex-senador e agora prefeito do Rio Crivella. Em tempo: a Igreja
Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, tá fazendo 40 anos.
Aliás editou ...
NO
... uma bíblia pra presente [pelos 40 anos da IURD com caixa
de madeira luxuosamente tratada]. A Assembleia de Deus Belém
[a maior do Brasil], da família de José Wellington, com as filhas
Marta Costa na ALESP ...
E S TA D O
... e Rute Costa [ambas PSD] na Câmara paulistana, [fazendo
90 anos em São Paulo], além do irmão Paulo Freire (PR) na Câmara Federal. Gilberto Nascimento [pai e filho], deputado federal e vereador na Câmara ...
DE
... Câmara de São Paulo [ambos pelo PSC do qual são presidentes paulista e paulistano]. Por fim, não há como não citar que
a Igreja do Evangelho Quadrangular é a que mais cresce no Estado de São Paulo, pela ...
S Ã O PA U L O
... liderança inconteste do pastor Rocco, pai do 1º eleito [Rinaldi Digilio] pra Câmara de vereadores de São Paulo, também
pastor e liderança maior dos movimentos da juventude. Em 2018,
mais que nunca haverá ...
[ B R AS I L ]
... ainda mais crescimento dos chamados evangélicos [já foram protestantes] nas eleições pras Assembleias estaduais, Câmara Federal, Senado e talvez um vice na chapa de um grande
nome pra Presidência !
EDITOR
O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diária]
de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na imprensa
e uma via das liberdades possíveis. Na INTERNET é uma das pioneiras
[1996]: www.cesarneto.com ... leia também no FACEBOOK.

cesar.neto@mais.com
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A Prefeitura inaugurou na
quinta-feira (7), na Avenida Álvaro Ramos, região da Mooca,
o 11º Centro Temporário de
Acolhimento (CTA). O equipamento tem o maior número de
vagas até agora e poderá acolher
440 homens para pernoite e 50
para atividades de convivência
durante o dia. Com a implementação desse novo equipamento,
a rede de CTAs passa a contar
com mais de 2.300 vagas de acolhimento e 650 vagas para atividades diurnas, todas criadas em
2017.
“É um local que oferece alimentação, espaço para dormir,
formação profissional, atendimento médico e, principalmente, um acolhimento humanitário,
com dignidade a pessoas que viviam a margem da vida, que agora são recolocadas e ganham
também uma oportunidade a curto e médio prazo no mercado de
trabalho. É a Prefeitura fazendo
a sua obrigação, fazendo o que
tem que fazer, ajudando os mais
pobres e os mais humildes”, disse o prefeito.
O novo CTA funcionará 24h
por dia e será mantido por meio
de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS) e a Associação Nossa Senhora das Graças.
Lá, os moradores em situação de rua poderão tomar banho,
lavar as suas roupas, fazer as re-

feições (jantar, café da manhã e
almoço), pernoitar, participar de
cursos e de capacitações voltadas para autonomia, além de receber encaminhamentos para
outras políticas públicas, como
o programa Trabalho Novo, de
acordo com a sua demanda.
No equipamento, os moradores em situação de rua serão
atendidos por uma equipe multiprofissional composta por 52
funcionários exercendo as funções de gerente de serviço, assistente técnico, orientador socioeducativo, cozinheiro e agente operacional.
O imóvel foi cedido em regime de comodato por 36 meses pela Gozzi Participações
Ltda, que também doou a reforma e a adaptação do espaço que
conta dormitórios, cozinha, refeitório, banheiros, sala de treinamento, lavanderia, maleiro e
espaço para carroças. O espaço
também conta com área para cadeirantes, além de dormitório e
banheiro adaptado para pessoas
com deficiência.
Segundo o último Censo da
população em situação de rua,
realizado em 2015 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a região da
Mooca era a segunda com maior índice de distribuição espacial de pessoas pernoitando nas
ruas, ficando atrás apenas da Prefeitura Regional Sé.
Os primeiros conviventes

encaminhados ao serviço serão
os moradores em situação de
rua das regiões da Mooca, Belém, Pari, Água Rasa e Tatuapé.
Para agilizar os encaminhamentos, os Serviços Especializados
de Abordagem Social (SEAS)
irão intensificar as ações de
abordagens e encaminhamentos
na região.
A implementação desse
equipamento também contou
com doações de outras empresas da iniciativa privada como as
Casas Bahia (linha branca), AOC
(televisores), Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
(móveis e fogão industrial),
INAC (computadores), Unilever
e Procter & Gamble (kits de higiene), Caixa Econômica Federal (mesas e cadeiras) e a Fibratex (cobertores). O prefeito
João Doria ressalta a importância para a capital de parcerias com
as empresas e se coloca à disposição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
Rede de acolhimento
Atualmente, a rede de acolhimento da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) conta
com 85 centros de acolhida e 11
CTAs que, juntos, disponibilizam cerca de 13 mil vagas de
acolhimento.
Desde janeiro, a rede foi
ampliada com a implementação

de 11 CTAs. Além do inaugurado nesta segunda-feira, há outro
na Rua Prates (240 vagas de acolhimento 50 vagas de convivência), Anhangabaú (116 vagas de
acolhimento e 50 vagas de convivência), Lapa (220 vagas de
acolhimento e 50 para atividades
diurnas), Brás (164 vagas de acolhimento e 100 vagas de convivência), no Aricanduva (238 vagas de acolhimento e 100 vagas
de convivência), Vila Mariana
(120 vagas de acolhimento e 50
para atividades de convivência),
o CTA Prates (156 vagas de acolhimento e 50 vagas para atividades de convivência), um no
Butantã (188 vagas de acolhimento
e
50
para
convivência), um na Barra Funda (290 vagas de acolhimento e
50 para atividades diurnas), e
outro em Santo Amaro com 170
vagas de acolhimento para homens e 50 vagas de convivência.
Outra novidade na rede socioassistencial nesta gestão foi a
implementação de quatro unidades de Atendimento Diário
Emergencial (ATENDE), que
prestam atendimento a dependentes químicos. Os equipamentos contam com dormitório, espaços de descanso, banheiros,
refeitório e sala para atendimento social. São quatro unidades
sendo três na região da Luz e uma
descentralizada no perímetro da
Prefeitura Regional de Santo
Amaro.

Aplicativo Prato Aberto dá transparência à
merenda das escolas municipais de São Paulo
A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo (SMESP), em parceria com a Representação da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco no
Brasil), lançou nesta sexta-feira, 8 de dezembro, o “Prato Aberto – Comida Boa Não Tem Segredo”. A ferramenta é resultado do primeiro Ciclo de Inovação do Pátio Digital, iniciativa
de Governo Aberto da secretaria
(http://
patiodigital.prefeitura.sp.gov.br).
A plataforma, que pode ser
acessada
em http://
pratoaberto.sme.prefeitura.sp.gov.br,
é projetada para funcionar em
computadores e dispositivos
móveis como tablets e celulares.
A ferramenta permite a consulta
dos cardápios por dia e por escola, com visualização no mapa.
É a primeira vez que os cardápios são divulgados por unidade
escolar — até hoje, modelos de
cardápio por tipo de gestão eram
publicados no Diário Oficial.
“Esta ferramenta inédita consegue reunir dois pontos fundamentais, a transparência dos processos e a partipação das famílias, tudo para melhor ainda mais
a alimentação nas escolas”, afirma o secretário da Educação,
Alexandre Schneider.

Além de facilitar a consulta
dos cardápios, a plataforma permite a avaliação da qualidade das
refeições e prevê interação com
usuários via Facebook e Telegram, por meio de um assistente virtual, o Robô Edu.
O aplicativo foi desenvolvido por meio de um desafio aberto para equipes de todo o país.
Foram nove finalistas da 1ª Seleção de Inovação Tecnológica
do Pátio Digital, que tinha como
desafio melhorar a disponibilização de informações sobre o
cardápio escolar por meio da
criação de um aplicativo. O grupo vencedor, formado por Guilherme Cordeiro, Maurício Longato, Vitor Makiyama e Lucas
Santos, passou os últimos quatro meses desenvolvendo o aplicativo Prato Aberto.
Por trás dos códigos
Guilherme Cordeiro, líder da
equipe vencedora e consultor de
empresas, foi quem levou o grupo para o primeiro Encontro
Aberto, evento mensal do Pátio
Digital para discutir tecnologia
e políticas públicas. Ele relata
que ficou surpreso com a apresentação sobre a gestão da merenda escolar. “Quando vi a apresentação (sobre dados da alimentação, no Pátio Digital),

aquilo me impressionou. Não
tínhamos ideia do tamanho daquilo tu do.” Cordeiro se refere
aos mais de 995 mil crianças e
jovens atendidos e as 3.220 escolas envolvidas que se dividem em
três tipos de gestão: direta, mista
ou terceirizada. São mais de 2
milhões de refeições diárias.
A dimensão dessa operação
passou então a nortear a equipe: “depois disso o nosso foco
foi ‘como ajudar sem gerar
problemas?’. Essa foi nossa
preocupação, não gerar um
grande custo. Porque não adianta chegar com uma solução
que demanda muitas pessoas
para gerenciar depois de lançado”, conta Longato.
Dessa perspectiva surgiu
o bot, um atendente virtual com
capacidade de responder a boa
parte das demandas sem operação
humana, programado para personalizar suas respostas. “Muitas
pessoas serão atendidas pela mesma inteligência, mas da melhor
forma que serve especificamente para ela”, explica Longato.
Enquanto a quantidade de dados era um dos maiores desafios para a criação do aplicativo,
um dos ganhos mais importantes, segundo a avaliação da equipe desenvolvedora, é o estabelecimento de um canal de comu-

nicação adequado entre a população e a gestão pública.
Pátio Digital
O projeto, criado em parceria com a Unesco no Brasil, promove o uso da tecnologia e da
informação em torno das políticas educacionais. O projeto atua
em três eixos: transparência e
dados abertos, colaboração governo-sociedade e inovação tecnológica. São disponibilizados
dados para acompanhamento da
sociedade, realização de encontros mensais e o uso da tecnologia para aproximar o poder
público da população.
Acesse:
http://
patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/
Gestão da alimentação escolar
Paralelamente ao desenvolvimento do aplicativo, o Pátio
Digital publicou a página temática Prato Aberto (http://
patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/
pratoaberto/), em que se explica o funcionamento do sistema
de gestão da alimentação escolar em São Paulo, expõe os principais números e apresenta os
documentos mais relevantes publicados sobre a área nos últimos tempos.

São Paulo terá frota de ônibus
iluminados e três dias de passeios
gratuitos a partir deste sábado, dia 9
Ao todo, 80 veículos participam da homenagem à cidade,
que é fruto de parceria entre
SPTrans e SPurbanuss. Será possível curtir a decoração no trajeto entre o Pacaembu e a Avenida Paulista; e ainda ver de perto a árvore de Natal no Parque
do Ibirapuera
Os ônibus decorados com
luzes de Natal, uma atração já
esperada pelos paulistanos nesta época do ano, chegarão às
ruas, e com reforço na frota, a
partir deste sábado, dia 9. Durante todo o mês de dezembro e
o início de janeiro, 80 veículos
iluminados com temas natalinos
– 50 do sistema estrutural e 30
do sistema local – circularão por
bairros de todas as regiões, contribuindo para São Paulo entrar
ainda mais no clima de expectativa pelas festas de final de ano.
Este ano, o número de ônibus envolvidos na iniciativa au-

mentou. São 80 veículos, contra 33 utilizados em 2016. As
operadoras das oito áreas de
atendimento do transporte público municipal participam da ação,
fruto de uma parceria entre a
SPTrans e a SPUrbanuss, sem
custos para a cidade. Isso significa que todas as regiões da cidade serão servidas pelos veículos iluminados.
Carreata
Nos dias 9, 16 e 23 de dezembro esses ônibus farão passeios gratuitos, sempre a partir
das 19h30, saindo da Praça
Charles Miller, no Pacaembu,
passando pela Avenida Paulista e
seguindo até o Parque Ibirapuera, onde já está instalada a árvore de Natal símbolo da cidade.
Estão previstos comboios de 10
ônibus partindo a cada 15 minutos do Pacaembu.
A viagem deve durar cerca de

uma hora e o trajeto percorrido
tem nove quilômetros de extensão. Ao todo, serão três sábados
consecutivos em que haverá
oportunidade de curtir o passeio
de graça nos ônibus urbanos da
carreata, levando a família, os
amigos e as crianças para curtir
a beleza da decoração de Natal
em alguns dos principais cartões-postais da cidade.
Nos dias úteis, os veículos
iluminados estarão operando
normalmente em suas linhas regulares, a tarifa oficial do transporte público municipal em São
Paulo.
Mensagens
Todos os ônibus da frota
municipal também estão autorizados a utilizar, em seus letreiros, mensagens de fim de ano
para saudar as festas. Assim, desde o dia 1º e até o dia 25, é possível conferir a mensagem

“BOM NATAL” nos ônibus. Já do
dia 26 de dezembro ao dia 6 de
janeiro de 2018, a mensagem
escolhida é “FELIZ 2018”.
As mensagens em ocasiões
especiais nos ônibus também já
fazem parte da tradição no transporte público municipal. Elas
podem ser utilizadas respeitando-se o tempo de exposição,
sem que haja prejuízo da comunicação normal aos usuários sobre o número e o destino de cada
uma das linhas.
Serviço:
Passeio gratuito nos ônibus iluminados
Datas: 09, 16 e 23 de dezembro
Horário: a partir das 19h30
Ponto
de
saída/
chegada: Praça Charles Miller
Ponto
de
chegada/
saída: Parque do Ibirapuera
Iniciativa gratuita
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Estado brasileiro reduz pouco
as desigualdades, diz estudo
Apesar de arrecadar mais tributos que governos semelhantes,
o Brasil é ineficaz em reduzir a
desigualdade de renda na comparação com os países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), informou na sexta-feira (8) o Ministério da Fazenda.
Segundo o relatório Efeito Redistributivo da Política Fiscal,
produzido pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico
da pasta, o sistema tributário brasileiro funciona como um “Robin Hood às avessas”, que tira do
pobre para dar aos mais ricos.
Produzido com base nos dados de 2015, o documento concluiu que o Brasil é o país mais
desigual, antes e depois da cobrança de tributos e das transferências de renda, em relação às
nações da OCDE – grupo dos
países mais industrializados ao
qual o governo brasileiro fez
pedido para ingressar.
De acordo com o relatório,
a baixa redistribuição de renda
no Brasil não resulta de uma baixa arrecadação tributária, mas da
forma que o Estado brasileiro
cobra os tributos e devolve os
recursos arrecadados para a so-

ciedade na forma de serviços
públicos. “Vários países com
carga tributária no mesmo patamar do Brasil têm desempenho
redistributivo muito melhor,
como, por exemplo, o Reino
Unido, que tem praticamente a
mesma carga tributária do Brasil”, destacou o texto.
Em relação aos países latino-americanos que fazem parte
da OCDE, o relatório constatou
que somente o México e o Chile registram desigualdade de
renda em níveis semelhantes
(embora pouco menores) aos do
Brasil após as transferências e
os tributos. A Seae, porém, ressalta que a carga tributária – peso
dos tributos sobre a economia –
no Brasil é bastante superior à
dos dois países.
Aposentadorias e pensões
De acordo com o levantamento da Seae, as aposentadorias e pensões respondem por
80% das transferências monetárias no Brasil, contra 50% na
União Europeia e 33% no Reino Unido. Isso ocorre por causa
de benefícios como a aposentadoria rural, que funciona como
um mecanismo de transferência

de renda dentro da Previdência
Social.
Em linha com o relatório divulgado pelo Banco Mundial no
mês passado, o estudo da Seae
conclui que as aposentadorias
criam uma distorção nos mecanismos de transferência de renda. Segundo o documento, o Brasil transfere pouca renda para os
10% mais pobres da população
e distribui muitos benefícios
para os domicílios 40% mais ricos, com renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo.
“Apesar da elevada carga tributária para o nível de renda per
capita brasileiro e as elevadas
transferências monetárias, o
Brasil transfere pouco para os
10% de menor renda vis-à-vis
países da União Europeia e essa
diferença está ligada ao regime
previdenciário, que concentra a
distribuição de benefícios para
os domicílios nomeio e na parte superior da distribuição de
renda, e não nos domicílios de
menor renda”, destacou o documento.
Tributação sobre os mais
ricos
Em relação a um eventual

aumento do Imposto de Renda
(IR) para os mais ricos, o relatório constata que uma tributação mais progressiva – que onere os mais ricos em relação aos
mais pobres – melhoraria a distribuição de renda. O documento, no entanto, destaca que metade dos trabalhadores com carteira assinada, que ganham cerca de dois salários mínimos, estão contemplados com a isenção de IR.
De acordo com o relatório,
a cobrança de Imposto de Renda
sobre dividendos, que tributa os
mais ricos e há 22 anos não é
praticada no Brasil, o valor arrecadado seria insuficiente para
melhorar significativamente a
redistribuição de renda. O mesmo ocorreria com a aplicação
da mesma alíquota do Imposto
de Renda Pessoa Física para as
micro e pequenas empresas
que declaram pelo Simples
Nacional e para as médias empresas, que declaram pelo lucro presumido. Para a Seae,
essas duas medidas resultariam
em elevação da carga tributária, que reduz a competitividade da economia brasileira no
exterior. (Agencia Brasil)

Inflação no ano é de 2,5%, o menor
resultado acumulado desde 1998
A inflação - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - voltou a
desacelerar, fechando novembro
em 0,28%, resultado 0,14 ponto
percentual abaixo do 0,42% registrado em outubro. Com isso, no
acumulado - janeiro a novembro a inflação chegou a 2,5%, o menor resultado acumulado nos primeiros 11 meses desde 1998,
quando a taxa ficou em 1,32%. É
também um resultado bem abaixo dos 5,97% em igual período
do ano passado.
Os dados do IPCA – a inflação oficial do país – foram divulgados na sexta-feira (8), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, a inflação
acumulada de janeiro a novembro ficou em 2,5%. Já o resultado acumulado nos últimos 12
meses ficou em 2,8%, superando os 2,7% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro do ano passado, o IPCA
foi de 0,18%.
Alimentos têm deflação
Apesar da desaceleração entre outubro e novembro deste ano,
o IBGE apurou que apenas os grupos Alimentação e Bebidas, com
deflação de 0,38%, e Artigos de
Residência, com inflação nega-

tiva de 0,45%, fecharam novembro com preços em queda.
Entre os demais grupos, os
que mais pressionaram a taxa para
cima foram Habitação, que, ao
subir de 1,27% em relação a
outubro, contribuiu com 0,2 ponto percentual de impacto para a
taxa global; e Transportes, que,
com a alta de 0,52%, respondeu
por 0,09 ponto percentual na taxa
de novembro.
Os preços dos produtos alimentícios, que respondem por
25% das despesas das famílias,
continuam sendo decisivos para
as seguidas quedas nas taxas de
inflação e encerraram novembro
com os custos menores pelo
sétimo mês consecutivo.
Influenciados pela excelente safra de grãos, a maior da história, os preços dos alimentos
caíram - na passagem de outubro para novembro - 0,14 ponto
percentual, passando de 0,42%
para 0,28%, com 13 dos 16
subgrupos apresentando redução
de preços. As principais quedas
foram verificadas em cereais,
leguminosas e oleaginosas, com
deflação de 2,71%, farinhas e
massas e açúcar e derivados (2,11%) e frutas (-2,09), respectivamente.
“A safra de 2017 foi muito
boa e contribuiu para a redução

dos preços dos alimentos. Esse
efeito vem diminuindo, nos últimos dois meses, porém, em
certos produtos ainda é sentido.
Por exemplo, a terceira safra do
feijão, conhecida como feijão
de inverno, influenciou a queda
no preço do produto em novembro”, disse o gerente do IPCA do
IBGE, Fernando Gonçalves.
Nos últimos 12 meses, a variação acumulada do grupo alimentos é negativa em 2,32% e,
no ano, a deflação está em 2,4%,
a menor desde a implantação do
Plano Real em 1994.
Já Habitação, com variação
de 1,27% e impacto de 0,2 ponto percentual na taxa global, foi
o grupo de maior impacto, uma
vez que a energia elétrica, ao
subir em média 4,21%, contribuiu com 0,15 ponto percentual
para a variação positiva do mês.
“Em novembro, vigorou a
bandeira tarifária vermelha patamar 2, já com a cobrança adicional do novo valor de R$ 5 a cada
100 Kwh consumidos. Em outubro, a bandeira tarifária vigente também era a vermelha patamar 2, porém, o adicional era de
R$ 3,50 a cada 100 Kwh consumidos”, ressaltou o IBGE.
Ainda no grupo Habitação, o
preço do gás de botijão subiu 1,57%,
mais uma vez influenciado pelo

reajuste nas refinarias de, em
média, 4,5% no gás de cozinha
vendido em botijões de 13kg.
Inflação em Goiânia é a
maior do país
Entre as 13 regiões do país
envolvidas na pesquisa, cinco
encerraram novembro com taxas
maiores que a média nacional de
0,28%, com destaque para Goiânia que registrou a maior inflação do país, com alta de 0,96%,
seguida de São Paulo (0,58%),
Porto Alegre (0,55%), Campo
Grande (0,5%) e Brasília 0,46%.
Outras oito capitais fecharam com taxas menores do que
média global de 0,28%. No Rio
de Janeiro e no Recife, o IPCA
fechou em 0,26% e, em Belém,
em 0,05%.
Outras cinco regiões tiveram inflação negativa, com as
taxas variando entre -0,03% de
Vitória e -0,26% de Salvador –
que ficou com a menor inflação
do país e um resultado 0,54 ponto percentual menor que a média nacional de 0,28%.
O IPCA é calculado pelo
IBGE junto às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e abrange dez regiões
metropolitanas do país, além de
Goiânia, de Campo Grande e de
Brasília. (Agencia Brasil)

Comércio deve contratar mais
de 74 mil trabalhadores
temporários, estima CNC
O comércio deve contratar
74,1 mil trabalhadores temporários neste final de ano, segundo
projeção divulgada na sexta-feira (8) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Natal
deverá movimentar R$ 34,9 bilhões, um aumento de 5,2% em
relação ao ano passado, a maior
variação desde 2013.
A projeção anterior divulgada pela CNC era de crescimento de 4,8%, mas foi revisada porque, segundo a confederação, o
cenário de inflação baixa, queda
de juros e retomada do emprego nos últimos meses deve melhorar os resultados do setor
este ano. “O cenário para o comércio está bastante positivo
para o curto prazo. O comércio
interrompe dois anos de queda”,
disse o economista-chefe da
Divisão Econômica da CNC,
Fábio Bentes.

De acordo com o economista, a revisão para cima da perspectiva de vendas para o Natal
também levou em conta o efeito do pagamento do décimo terceiro salário e não apenas da
demanda.
Este ano, por causa da crise
econômica no país, os varejistas adiaram a temporada de oferta
de vagas, que geralmente ocorre entre setembro e novembro,
para dezembro. As expectativas,
no entanto, são positivas, e a taxa
de efetivação dos temporários
deve crescer para 30%. Em
2015 e 2016, apenas 15% dos
trabalhadores temporários foram efetivados após o Natal. Os
estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro deverão
concentrar 47% das contratações. O salário médio de admissão deverá ter aumento real de
3,8% na comparação com o
mesmo período do ano passado,

alcançando R$ 1.185. O maior
pagamento deve ser oferecido no
ramo de artigos farmacêuticos,
perfumarias e cosméticos (R$
1.430), seguido pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.392). No entanto, estes segmentos devem responder
por apenas 2% do total de vagas
oferecidas para a temporada.
Em relação às vendas, os segmentos de hiper e supermercados (R$ 11,8 bilhões), lojas de
vestuário (R$ 9 bilhões) e de
artigos de uso pessoal e doméstico (R$ 5,1 bilhões) deverão
responder por 74% do faturamento das vendas natalinas deste ano. Em termos relativos, o
maior aumento nas vendas deverá ocorrer nas lojas de móveis e
eletrodomésticos, com crescimento de 17,8% na comparação
com 2016.
Em termos relativos, o mai-

or aumento nas vendas deverá
ocorrer nas lojas de móveis e
eletrodomésticos, com crescimento de 17,8% na comparação
com 2016. Segundo Bentes, o
crescimento das vendas neste
setor reflete “um importante da
suavização das prestações”, por
causa da queda de juros. “Com a
renda relativamente estabilizada
e aumento do emprego, encaixar
prestação no orçamento em
2017 ficou menos difícil do que
nos últimos dois anos”.
O economista da CNC ressaltou que as expectativas de
crescimento este ano caminham no mesmo sentido das
demais datas comemorativas
do varejo. “E todas as datas,
desde a Páscoa, têm fechado
com leve alta depois de dois
anos de fortes quedas. E no
varejo do Natal deste ano,
deve acontecer isso também”.
(Agencia Brasil)

Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (12/12), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Na ONU, aliados e opositores
dos EUA confrontam decisão
sobre Jerusalém
Em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na
sexta-feira, (8) convocada pelo Reino Unido, França, Suécia,
Bolívia, Uruguai, Itália, Senegal e Egito, todos os membros do
órgão, menos os Estados Unidos, se posicionaram contra a decisão tomada pelo presidente Donald Trump da última quarta-feira
(6) de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e mudar a
sua embaixada para a cidade considerada sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos.
O enviado da ONU para o Processo de Paz no Oriente Médio,
Nickolay Mladenov, alertou que há grande risco de escalada na
violência na região como resposta à decisão de Trump. “Há um
sério risco hoje de que possamos ver uma cadeia de ações unilaterais que só podem nos empurrar ainda mais para longe de atingir o
objetivo comum da paz”, disse ele ao Conselho de Segurança.
Aliados tradicionais dos Estados Unidos também se posicionaram contra a decisão. O Reino Unido afirmou que mantém sua
posição de que Jerusalém é um tópico que deve ser deixado para
um acordo final de paz entre palestinos e israelenses. “Nós dissemos isso muitas e muitas vezes e a reunião desta manhã não é
uma exceção”, afirmou ele.
A França também afirmou que os dois lados do conflito devem concordar sobre o status de Jerusalém, mesma posição do
Japão, que minimizou a crítica ao dizer que aprecia o reconhecimento de Trump de que o status final da cidade deve ser acordado
entre as partes.
Paz e segurança
O representante da Suécia disse que este é o momento para
levar adiante um acordo de paz que permita aos estados de Israel
e da Palestina viverem lado a lado em paz e segurança, com Jerusalém como capital de ambos.
O Uruguai declarou que apoia as resoluções anteriores da
Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança que reafirmam o caráter de Jerusalém como um “corpus separatum” que deve ser submetido a um regime especial, e demonstrou preocupação com a decisão norte-americana, que não contribui para alcançar um acordo justo e completo.
A Bolívia também lembrou das resoluções dos órgãos da
ONU e se opôs à decisão americana, assim como a Itália, que
disse que manterá sua embaixada em Tel Aviv.
Ao final da reunião, representantes europeus, entre eles França
e Reino Unido, leram um comunicado representando a posição da
Europa, que demonstrava desacordo com a decisão dos EUA que,
segundo eles, não está alinhada com as resoluções do Conselho de
Segurança da ONU e não ajuda na perspectiva de paz para a região.
“Jerusalém deve ser a capital de ambos os estados. Até lá, não deve
haver soberania sobre Jerusalém”, diz o comunicado.
Defesa
A representante dos Estados Unidos da ONU, Nikki Haley,
defendeu a decisão de Trump, dizendo que há 70 anos Jerusalém
é a capital de Israel, e que, apesar de o Congresso norte-americano ter aprovado uma lei em 1995 reconhecendo esse status e
determinando que a embaixada norte-americana deveria mudar
para a cidade, e de todos os presidentes desde então – segundo
ela, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama – tenham concordado com o ato, eles não agiram.
“Esta semana, Trump fez a decisão de não negar o desejo dos
norte-americanos”, afirmou Nikki, e disse que o presidente apenas confirmou o óbvio e que o anúncio de Trump não implica nenhuma decisão sobre fronteiras do estado de Israel, o status quo
dos locais sagrados ou mesmo sobre a soberania de Jerusalém,
que, segundo ela, deve ser decidida por israelenses e palestinos.
A diplomata frisou que os Estados Unidos continuam apoiando a
solução de dois estados e comprometidos com o processo de paz.
O representante de Israel defendeu a decisão dizendo que Jerusalém “é e sempre foi” a capital do país e que a embaixada dos
Estados Unidos deve ficar na capital. Ele condenou a decisão do
Conselho de Segurança do ano passado, que dizia que a presença
de Israel no Muro das Lamentações não é legal, uma resolução
que também havia sido condenada por Nikki Haley em sua fala. O
diplomata israelense afirmou que “Jerusalém, sob Israel, é mais
livre a aberta a todas as pessoas do que em qualquer outro momento da história” e pediu para que outros países sigam o exemplo dos EUA.
O representante da Palestina disse que há urgência na discussão
do “anúncio lamentável” e afirmou que a decisão de Trump foi instigada pelo “poder ocupante”, ou seja, Israel, que, segundo ele, ao invés de obedecer às orientações do Conselho de Segurança continua
cometendo crimes. Ele afirmou que a mudança de posição dos Estados Unidos destrói a possibilidade da solução de dois estados e
deslegitima o país como mediador do conflito no Oriente Médio.
Ele também afirmou que o status de Jerusalém não pode ser
alterado por determinação de qualquer estado e pediu para que o
Conselho de Segurança denuncie a decisão e atue para restaurar
a crença dos palestinos na lei internacional.
Composição
O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela
paz e segurança internacionais. Ele é formado por 15 membros:
cinco permanentes, que possuem o direito a veto – Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China – e dez membros nãopermanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois anos.
Os atuais membros não-permanentes são: Suécia, Bolívia,
Uruguai, Itália, Senegal, Cazaquistão, Etiópia, Japão, Ucrânia e
Egito. (Agencia Brasil)
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Com 726 mil presos, Brasil tem 3ª
maior população carcerária do mundo
Minha Casa, Minha
Vida deve entregar
75 mil moradias no
1º trimestre, diz Baldy
O ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, disse na sexta-feira (8) que o governo federal espera entregar, no primeiro trimestre do ano que
vem, pelo menos 75 mil novas
moradias do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Segundo o
ministro, neste mês devem ser
entregues 25 mil unidades.
Baldy participou na sextafeira da entrega de 220 unidades habitacionais do residencial Bento Pestana Condomínio I,
em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na etapa do Programa Agora, é Avançar, lançado no início de novembro para acelerar a entrega
de investimentos já iniciados.
Segundo o presidente da
Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o orçamento que

o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) vai destinar
à instituição bancária no ano
que vem é R$ 85 bilhões, dos
quais cerca de R$ 65 bilhões
serão para investimentos em
habitação e o restante para saneamento, mobilidade e infraestrutura. “Acreditamos que vai
haver um aumento da demanda, a economia está melhorando”, disse Occhi. “Habitação é
um meio mais rápido de gerar
mais empregos, de melhorar
os índices econômicos.”
De acordo com a Caixa,
desde o início do Minha Casa,
Minha Vida, em 2009, o programa já beneficiou 14,4 milhões de pessoas com a entrega de mais de 3,6 milhões de
moradias no país. (Agencia
Brasil)

Temer anuncia edição
de medida provisória
para incentivar setor
de informática
O presidente da República,
Michel Temer, anunciou na sexta-feira (8), ao participar de almoço anual da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), que o governo federal vai publicar uma Medida
Provisória (MP) para alterar a
Lei de Informática (Lei nº 8.248/
1991), que prevê a concessão de
incentivos fiscais às empresas
brasileiras produtoras de bens de
informática, automação e telecomunicações.
“A MP é incentivadora para
o setor, que tem contribuído
enormemente com o país, pois
é área fundamental que ajuda a
recuperar o Brasil. Este pleito
facilita a atividade no setor eletroeletrônico que estava paralisado há mais de dez anos. Temos
tido a oportunidade nestes 18
meses de governo de tirar das
gavetas vários projetos que foram discutidos e pensados há
muito tempo e não foram levados adiante”, disse.
Temer estava acompanhado
dos ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab,
da Educação, Mendonça Filho,
de Minas e Energia, Fernando
Coelho, da Secretaria do Governo, Antônio Imbassahy, e da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Pereira.
O objetivo da MP, segundo
o governo, é desburocratizar,
simplificar e modernizar a Lei
de Informática, instrumento usado para estimular a competitividade e a capacitação técnica de
empresas do setor de hardware
e componentes eletrônicos por
meio da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).
Segundo dados do governo
federal, atualmente 600 empresas brasileiras têm acesso aos
benefícios da Lei de Informática. Além disso, 300 universidades e centros de pesquisa recebem recursos financeiros para
fazerem pesquisas nesta área.
Por ano, as empresas beneficiadas com renúncia fiscal de R$ 5
bilhões reinvestem R$ 1,5 bilhão em pesquisa. Por outro
lado, há o pagamento de R$ 9,7
bilhões em outros tributos. Desta maneira, a balança tributária
fica positiva em R$ 4 bilhões.
Com as mudanças, as empresas com pendências de investimentos poderão alocar esses
recursos devidos ao longo de 48
meses. O prazo atual é de três
meses. A MP mudará ainda a forma como as análises financeiras
e de investimentos em pesquisa
e desenvolvimento (P&D) são
feitas. Atualmente quem faz essa
análise é o MCTIC e, com o
novo texto, as empresas devem

contratar uma auditoria independente para analisar as contas e
repassar os resultados ao ministério.
O presidente executivo da
Abinee, Humberto Barbato, ressaltou que a agenda de reformas
do governo tem contribuído
com a melhoria do setor e devolvido ânimo dos empresários.
“Estamos otimistas e sabemos
que há um longo caminho a ser
percorrido para voltar aos níveis
de negócio de períodos mais
prósperos. Destacamos que o
redesenho da Lei de Informática é fundamental para preservar
o parque industrial e tecnológico brasileiros”, afirmou.
Segundo dados divulgados
pela entidade, o faturamento da
indústria eletroeletrônica deve
encerrar 2017 com saldo de R$
137 bilhões, o que representa
um crescimento de 5% em relação ao ano passado (R$ 129,4
bilhões). A produção industrial
deve aumentar 5% na comparação com 2016, assim como os
investimentos, que devem chegar a R$ 2,38 bilhões. O número de empregados, que ao final
de 2016 era de 232,8 mil, deverá fechar o ano de 2017 com
237,2 mil trabalhadores, um aumento de 4,4 mil postos de trabalho.
Reforma da Previdência
Durante seu discurso para
empresários, Temer repetiu o
que disse em evento pela manhã
para representantes do setor químico. Ele convocou todos a trabalharem no convencimento dos
deputados para a aprovação da
reforma da Previdência e disse
que há inverdades sendo espalhadas nas redes sociais a respeito
do tema. Temer disse ainda que
conta com o apoio da imprensa,
que tem se mostrado favorável à
reforma.
“Aproveitei para fazer uma
pregação em favor da reforma da
Previdência, mostrando que ela
não prejudica ninguém, nem
mesmo aqueles que detém melhores salários no serviço público, mas terão que fazer uma previdência complementar, ou seja
uma pequena contribuição para
gerar economia para o país”, disse em entrevista coletiva.
O presidente repetiu que
acredita ser possível aprovar a
reforma ainda este ano. “Estamos
colhendo os votos, vamos deixar para o dia 18 e 19. Vamos ver
até lá. Eu não vou cogitar outra
data, só 18 e 19 por enquanto. O
número que cada partido tem me
indicado é de 90% a favor. Se
somarmos 308 votos [mínimo
necessário para a aprovação],
vamos levar a voto”, afirmou.
(Agencia Brasil)

O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a
726.712 em junho de 2016. Em
dezembro de 2014, era de
622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas.
Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais
da metade dessa população é de
jovens de 18 a 29 anos e 64%
são negros.
Os dados são do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen) divulgado na sexta-feira (8), em Brasília, pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do
Ministério da Justiça.
O sistema prisional brasileiro tem 368.049 vagas, segundo
dados de junho de 2016, número estabilizado nos últimos
anos. “Temos dois presos para
cada vaga no sistema prisional”,
disse o diretor-geral do Depen,
Jefferson de Almeida. “Houve
um pequeno acréscimo nas unidades prisionais, muito embora
não seja suficiente para abrigar
a massa carcerária que vem aumentando no Brasil”, afirmou.
De acordo com o relatório,
89% da população prisional estão em unidades superlotadas.
São 78% dos estabelecimentos
penais com mais presos que o
número de vagas. Comparandose os dados de dezembro de
2014 com os de junho de 2016,
o déficit de vagas passou de
250.318 para 358.663.
A taxa de ocupação nacional
é de 197,4%. Já a maior taxa de
ocupação é registrada no Amazonas: 484%.
A meta do governo federal
era diminuir a população carcerária em 15%. Com a oferta de
alternativas penais e monitoramento eletrônico, segundo Almeida, foi possível evitar que

140 mil pessoas ingressassem
no sistema prisional.
“E quase todos os estados
estão com um trabalho forte junto aos tribunais de Justiça para
implementar as audiências de
custódia, para que as pessoas não
sejam recolhidas como presos
provisórios”, explicou o diretor
do Depen. Além disso, há a previsão da criação de 65 mil novas
vagas para o no próximo ano.
O Brasil é o terceiro país
com maior número de pessoas
presas, atrás de Estados Unidos
e China. O quarto país é a Rússia. A taxa de presos para cada
100 mil habitantes subiu para
352,6 indivíduos em junho de
2016. Em 2014, era de 306,22
pessoas presas para cada 100 mil
habitantes.

(40%) e Tocantins (39%).
Levando em conta a cor da
pele, o levantamento mostra que
64% da população prisional são
compostos por pessoas negras.
O maior percentual de negros
entre a população presa é verificado no Acre (95%), Amapá
(91%) e Bahia (89%).
Quanto à escolaridade, 75%
da população prisional brasileira não chegaram ao ensino médio. Menos de 1% dos presos
tem graduação.
No total, há 45.989 mulheres presas no Brasil, cerca de
5%, de acordo com o Infopen.
Dessas prisões, 62% estão relacionadas ao tráfico de drogas.
Quando levados em consideração somente os homens presos,
o percentual é de 26%.

Tipificação dos crimes
Os crimes relacionados ao
tráfico de drogas são os que
mais levam pessoas às prisões,
com 28% da população carcerária total. Somados, roubos e furtos chegam a 37%. Homicídios
representam 11% dos crimes
que causaram a prisão.
O Infopen indica que 4.804
pessoas estão presas por violência doméstica e outras 1.556 por
sequestro e cárcere privado. Crimes contra a dignidade sexual
levaram 25.821 pessoas às prisões. Desse total, 11.539 respondem por estupro e outras
6.062 por estupro de vulnerável.

Mais investimentos
De acordo com Almeida, os
resultados do Infopen ajudam a
direcionar as políticas públicas
para o sistema prisional e na correta aplicação dos recursos financeiros, tanto da União quanto dos estados. O levantamento,
em breve, será substituído pelo
Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (SisDepen), que vai coletar
informações padronizadas e
mais eficazes sobre a situação
dos presídios.
Segundo o diretor-geral, o
Depen está investindo em políticas públicas que qualifiquem a
porta de entrada, de saída e as
vagas do sistema, de forma a propiciar um “ambiente prisional
mais humano”.
Almeida disse que o Depen
aplicará mais recursos em políticas de monitoramento eletrônico (tornozeleiras) e de alternativas penais, para penas diferentes da privação de liberdade,
além de intensificar a imple-

Perfil dos presos
Do universo total de presos
no Brasil, 55% têm entre 18 e
29 anos. “São jovens que estão
encarcerados”, disse o diretorgeral do Depen. Observando-se
o critério por estado, as maiores taxas de presos jovens, com
menos de 25 anos, são registradas no Acre (45%), Amazonas

mentação das audiências de custódia junto ao Poder Judiciário.
Além disso, as políticas com os
egressos do sistema prisional
serão expandidas para que eles
voltem a trabalhar.
O governo federal também
continuará investindo na reforma, ampliação e construção de
unidades prisionais para que mais
vagas sejam ofertadas. Serão investidos recursos para módulos
de saúde, educação e outros tipos de ambientes “para que as
pessoas possam cumprir as penas com maior respeito à sua
dignidade”.
Em dezembro de 2016, o
Ministério da Justiça liberou R$
1,2 bilhão aos estados, do Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen), para construção de
presídios e modernizar o sistema penal. A medida veio após a
edição da Medida Provisória
(MP) 755, permitindo a transferência direta de recursos do
Funpen aos fundos estaduais e
do Distrito Federal.
Em agosto de 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
as verbas do fundo não podem
ficar com saldo acumulado. A
decisão obrigou o Executivo a
liberar o saldo acumulado do
Funpen.
Segundo Almeida, com a
aprovação da MP que alterou
a Lei Complementar 79/94,
esse ano o Depen vai repassar até 75% do Funpen; 10%
desse total aos município s
(para políticas de reintegração
social) e 90% aos estados, além
das transferências voluntárias. O
diretor-geral do Depen não soube precisar os recursos que serão distribuídos até 31 de dezembro.
O Infopen está disponível no
site do Ministério da Justiça.
(Agencia Brasil)

Fachin determina sequestro de imóvel
que levou à renúncia de Geddel
O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou o bloqueio
parcial de sete empreendimentos imobiliários em Salvador ligados à família do ex-ministro
Geddel Vieira Lima.
Entre os imóveis bloqueados
está o La Vue, condomínio de
alto padrão na Ladeira da Barra,
área nobre da capital baiana. Fachin determinou o bloqueio de
20% do empreendimento, bem
como o sequestro judicial da
unidade 2301.

O apartamento esteve no centro do episódio que levou à renúncia de Geddel Vieira Lima do
cargo de ministro da Secretaria
de Governo, em novembro do
ano passado, após conflitos com
o então ministro da Cultura,
Marcelo Calero, que também
pediu demissão na ocasião.
Outros seis empreendimentos, todos condomínios de luxo
em construção ou já concluídos,
tiveram entre 7% e 25% de seus
imóveis tornados indisponíveis
por Fachin, totalizando R$ 12,7

milhões bloqueados.
Na decisão, o ministro escreveu que “ressoam indícios de
que os denunciados aplicaram
altos valores em investimos no
mercado imobiliário, tanto que
confirmada a aquisição, perante
a empresa Cosbat - Construção
e Engenharia, de várias cotas de
participação em imóveis em
construção no Estado da Bahia”.
Fachin atendeu a pedido da
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, que na semana
passada apresentou denúncia por

lavagem de dinheiro e associação criminosa contra Geddel,
seu irmão, o deputado federal
Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA),
e sua mãe, Marluce Vieira Lima.
O inquérito está relacionado
a R$ 51 milhões em dinheiro
vivo que foram apreendidos pela
Polícia Federal em um apartamento em Salvador. Dois assessores da família Vieira Lima e o
empresário Luiz Fernando Machado da Costa, dono da Cosbat,
também foram denunciados.
(Agencia Brasil)

Imbassahy deixa Secretaria
de Governo; Carlos Marun é
cotado para substituí-lo
O ministro da Secretaria de
Governo, Antonio Imbassahy,
pediu demissão do cargo na
sexta-feira (8). Ele entregou
sua carta de exoneração em que
afirma ter sido “uma honra” fazer parte do governo de Temer
e disse ter “trabalhado com
foco para manter a estabilidade
política do país”. Imbassahy é
deputado federal do PSDB e
havia se licenciado do mandato
para ocupar o cargo no governo. Ele não explicou o motivo
da saída, apenas citou “novas
circunstâncias no horizonte”.
“Agora, senhor presidente,
novas circunstâncias se impõem no horizonte. Agradeço
ao meu partido, o PSDB, que
entendeu que, após trabalhar
pelo impeachment [da ex-presidente Dilma Rousseff], e por
coerência com a sua história,
não poderia se omitir nesse
processo de recuperação do
país”, disse, na carta. O nome
do deputado Carlos Marun
(PMDB-MS) já circula no Palácio do Planalto como provável substituto na Secretaria de
Governo. A escolha, no entan-

to, ainda não é oficial. Marun
tem sido um dos principais articuladores de Temer na Câmara dos Deputados.
Imbassahy também cita na
carta a reforma da Previdência,
afirmando que o governo precisa do apoio do Congresso
para avançar no tema. Com sua
saída do governo, ele retoma
sua vaga na Câmara dos Deputados.
O presidente Michel Temer
aceitou o pedido do agora exministro. Em carta de resposta
ao pedido de exoneração, Temer afirma que é grato pelo
que Imbassahy fez pelo governo e pelo país. O presidente
também ressalta que o ministro foi fundamental para ajudar
o governo a atravessar “momentos delicados”. Temer destaca a amizade que tem com ele
e afirma que O tucano continuará a defender os interesses do
país no Congresso.
“Sou-lhe grato. Pelo que fez
pelo nosso governo e pelo país.
Os momentos difíceis a que
você alude na carta foram enfrentados todos por mim, mas

com seu apoio permanente.
[…] O meu prazer por tê-lo
tido como companheiro de jornada foi duplo: primeiro, pelas
razões a que já aludi, mas em
segundo lugar, e não menos
importante, pela amizade fraternal que surgiu ao longo desse fértil período de convivência. […] Sei que, no Parlamento, continuará a defender os
interesses do Brasil”, respondeu o presidente.
PSDB
O PSDB já tem sinalizado
que pode deixar a base do governo Temer, mas ainda não
houve formalização. Diante de
declarações de tucanos, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, chegou a confirmar a saída dos tucanos da base na semana passada. “O PSDB não
está mais na base de sustentação do governo”, disse, em entrevista a jornalistas no final de
novembro. “O PSDB tem interesses políticos que está procurando preservar. O presidente Michel Temer tem a responsabilidade de governar e pre-

servar sua base de sustentação”,
afirmou.
Imbassahy é o segundo tucano a deixar o governo. Antes,
Bruno Araújo pediu demissão
do cargo de ministro das Cidades em meio a rumores sobre
uma possível reforma ministerial que envolveria a saída de
integrantes do PSDB da equipe de governo. Único tucano
ainda no governo, o ministro de
Relações Exteriores, Aloysio
Nunes, negou que o partido tenha rompido com o governo.
“O que disse o ministro Padilha é que o PSDB não faz parte da base de governo. O PSDB
apoia o programa do governo,
o PSDB não rompeu com o governo. Participação no governo ou não é uma questão do
presidente”, disse.
Neste sábado (9), o PSDB
se reúne, em Brasília, para eleger o novo presidente e os
membros da Executiva do partido. Durante a Convenção, há
a expectativa para uma definição sobre a permanência ou não
da legenda na base do governo.
(Agencia Brasil)
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Nelson Piquet Jr defende as cores
da Texaco Lubrificantes em 2018
Primeiro campeão da Fórmula E chega à Stock Car na próxima temporada

Mauricio Ferreira, Felipe Vargas, Nelson Piquet Jr e Danilo Sad
ma categoria. Neste final de se“É um grande desafio chemana, o paulista faz sua última gar à Stock Car. Me sinto lisoncorrida com o carro Texaco, jeado em representar a Texaque acontece às 10h10 deste co nesse meu retorno ao Bradomingo (10), com transmis- sil para uma temporada inteisão ao vivo da Sportv.
ra. Quero, com eles, não só
A temporada 2018 da Stock divulgar a marca como fazer
Car tem data estimada para ini- história. A Stock Car é uma
ciar no começo do mês de mar- categoria muito competitiva
ço e a corrida de convidados e n ó s , a t l e t a s , s a b e m o s o
está cogitada para ser a primeira quão importante é ter uma
disputa do ano.
empresa te acompanhando
nesses desafios. Estou pronSobre a parceria:
to para trabalhar com todo
Nelson Piquet Jr - o piloto! profissionalismo que uma mar-

Maurício Ferreira - chefe de equipe Full Time
“Um case de sucesso só
pode ser substituído por outro
da mesma grandeza. Finalizamos com o Allam Khodair com
um sentimento de missão cumprida. Para as três partes, foi
um grande crescimento profissional. Receber o Nelson
Piquet Jr. na equipe sempre
foi uma vontade minha. Por
onde passou, fez bonito, e a
Texaco tem toda a estrutura
para receber um piloto de seu
porte. Toda a equipe trabalhará ao máximo para ter e fazer
dessa historia a mais vitoriosa possível”.

dos pilares do time em quadra. O experiente jogador
sabe que mesmo jogando em
casa a missão deste sábado
não será fácil.
Se de um lado o Corinthians conta com um líbero com
vasta história na seleção brasileira, o EMS Taubaté Funvic
tem no fundo de quadra um dos
herdeiros de Serginho com a
camisa amarela. Thales jogou
toda a temporada 2017 da seleção brasileira e traz esta experiência para o time do Vale
do Paraíba. O jogador também
espera muito equilíbrio no
clássico paulista.
A décima rodada terminará
somente na próxima quartafeira (13) quando o Minas Tê-

Foto/ Rafinha Oliveira

Corinthians-Guarulhos e EMS
Taubaté Funvic jogam neste sábado

Comemoração do time de Taubaté
nis Clube (MG) receberá o
Ponta Grossa Caramuru (PR),

na arena Minas, em Belo Horizonte (BH), às 20h.

Foto/ Marcelo Pereira

Melo e Kubot são campeões mundiais ITF 2017

Marcelo comemora como número 1 do mundo
Marcelo Melo e Lukasz Kubot estão comemorando mais uma
conquista nesta temporada. Após
encerrar o ano como parceria número 1 do mundo, eles foram
nomeados os campeões mundiais
ITF 2017 em dupla masculina. O
prêmio foi anunciado na sextafeira (8) pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e será entregue em um jantar, no dia 5 de

junho de 2018, em Paris, na França, durante a realização do torneio
de Roland Garros.
A ITF destacou a grande temporada de Melo e Kubot, em que
se tornaram a dupla número 1 do
mundo após vitória na estreia do
ATP Finals, em Londres, na Inglaterra. Melo terminou o ano,
também, como líder do ranking
mundial individual de duplas,

com Kubot na segunda colocação. Em sua primeira temporada
juntos, Melo e Kubot conquistaram seis títulos e chegaram a 10
finais. Entre eles, o de campeões
de duplas do tradicional torneio
de Wimbledon.
O espanhol Rafael Nadal e a
espanhola Garbiñe Muguruza receberão o prêmio como campeões
mundiais ITF 2017 respectivamente em simples masculina e feminina. Já a dupla feminina premiada é a
formada pela chinesa Chan Yun-Jan
e a suíça Martina Hingis.
Marcelo chegou ao Brasil
esta semana, depois de alguns
dias de férias. Ele ficou três dias
em São Paulo para cumprir compromissos com patrocinadores e
fez uma coletiva na quarta-feira
(6) na loja da Centauro do Shopping Anália Franco. Na quintafeira (7) viajou para Florianópolis e participou do Encontro Nacional de Tênis, promovido pela
Confederação Brasileira de Tênis, e que reuniu esta semana os

principais nomes do esporte e os
melhores juvenis do País. Ele ficará no Brasil até o final do mês
e depois segue para a Oceania
para iniciar a temporada 2018.
Disputará o Torneio de Sidney, a
partir de 8 de janeiro, e em seguida o Aberto da Austrália.
Números da temporada
2017, seis títulos e 51 vitórias –
O mineiro Marcelo Melo, 34
anos, e o polonês Lukasz Kubot,
35 anos, estão jogando juntos desde
o início da temporada. Antes, formaram parceria em torneios como o ATP
de Viena, onde foram campeões em
2015 e 2016. Em 2017, a dupla Melo
e Kubot disputou 24 torneios, conquistou seis títulos, venceu 51 jogos,
com apenas 18 derrotas. Entre essas
vitórias está a 400ª da carreira do brasileiro, obtida na estreia em Roland
Garros. Melo, que encerrou o ano
como número 1 do mundo, ocupou a
liderança do ranking mundial individual de duplas pela primeira vez em
2015 e soma até agora, ao longo de
sua carreira, 32 semanas no topo.

Foto/ Ney Evangelista

Danilo Sad - coordenador
de marketing da Texaco
“O esporte á motor já é parte da estrutura da marca Texaco. Neste final de semana, um
ciclo de sucesso finaliza, e um
novo promissor se inicia. Obrigada Allam Khodair e seja bem
vindo Nelson Piquet. Estamos
ansiosos e dispostos para competir com o Nelson dentro e
fora das pistas.”

Superliga Masculina 17/18

A disputa da décima rodada
do turno da Superliga masculina 2017/2018 terá um jogo
isolado neste sábado (9), mas
não se trata de um confronto
qualquer. A partida, programada para as 21h30 no ginásio
Ponte Grande, em Guarulhos
(SP), coloca frente a frente
duas potências do voleibol
paulista. Corinthians-Guarulhos (SP) e EMS Taubaté Funvic (SP) vêm de uma sequência de jogos difíceis, e, neste
fim de semana, o clássico, recheado de estrelas, promete
muito equilíbrio.
Em quinto lugar na tabela,
o alvinegro paulista conta
com o líbero bicampeão
olímpico Serginho como um

Brasil Ride Ultra Trail Run
70k tem recorde de inscritos
e cinco países confirmados

ca como a Texaco merece.”

Foto/ HYSET

A Texaco e a Full Time
Sports anunciam o novo reforço para a temporada 2018 da
Stock Car, Nelson Piquet Jr. O
piloto, conhecido mundialmente, já passou pelas principais
categorias de automobilismo
mundial e chega para correr sua
primeira temporada na Stock
Car. Piquet dividirá o grid da
principal categoria do automobilismo brasileiro com a Fórmula E, em que representa o
time Panasonic Jaguar Racing.
Além da categoria de monoposto elétrico, Nelson Piquet já passou por categorias
como Fórmula 3 Sul-americana, Fórmula 3 Britânica, Nascar e Fórmula 1. O piloto já
participou da Stock Car durante três anos consecutivos, na
corrida de convidados.
Como uma referência positiva, a Texaco e a Full Time
Sports se despendem nesse final de semana de Allam Khodair. O piloto levou a marca da
empresa nas últimas quatro
temporadas, dentro e fora das
pistas. Com vitórias, pódios e
inúmeras ações, Khodair vestiu
bravamente a camisa da equipe
e segue novos desafios na mes-

Atleta passa por trilha técnica
Com recorde no número de
participantes - 1.300 atletas
inscritos - a terceira edição da
Brasil Ride Ultra Trail Run 70k
será realizada neste sábado (9),
em Botucatu, na região da Cuesta Paulista, trazendo algumas
novidades. Pela primeira vez, a
corrida fará parte do calendário da Associação Internacional
de Corrida de Montanha
(ITRA). Desta
forma,
ofertará quatro pontos no
ranking da entidade, de um total de cinco possíveis para
quem concluir os 70k. Outra
inovação está na nova distância,
a de 32 km, que junta-se
às tradicionais 70, 16 e 5 km.
No evento, estarão em
ação corredores de 16 estados
do Brasil e de mais quatro países - Argentina, Chile Paraguai
e Portugal.
“Trouxemos para as corridas de montanha a mesma expertise e know-how das nossas
provas de mountain bike. Ou
seja, os atletas que forem para
Botucatu disputar a Ultra Trail
Run 70k podem esperar, pelo
terceiro ano consecutivo, o padrão Brasil Ride de organização, com diversos pontos de
hidratação em locais estratégicos
do percurso
e
uma sinalização perfeita do trajeto. Além disso, teremos uma
boa premiação em dinheiro (R$
12 mil) para os participantes
do 70k, o que também ajuda a
aumentar o nível dos competidores”, conta Mario Roma, fundador da Brasil Ride.
Com a entrada da corrida de
montanha no calendário da entidade internacional, a Brasil
Ride Ultra Trail Run 70k passa
a ser a única prova no Brasil a
ofertar quatro pontos no
ranking da ITRA e torna-se a
maior ultra do País. “As grandes provas realizadas no exterior exigem que os atletas tenham experiência comprovada
no esporte. E, é por meio desta
pontuação, que eles se credenciam para disputar diversos
eventos internacionais”, conta
Rafael Campos, diretor de prova da Brasil Ride.
“Para correr a Ultra Trail de
Mont Blanc, por exemplo, na
prova de 120 km, o atleta precisa de ter somado oito
pontos em provas que façam
parte do calendário internacional. Se o corredor quiser um
desafio maior, em uma corrida
de 220 km, precisa acumular
12 pontos. Ou seja, pontuação
que ele soma de acordo com a

distância e o grau de dificuldade das corridas de montanha
em que participou”, explica
Rafael.
Nos 70k, os atletas irão subir e descer as montanhas da
Cuesta Paulista em quatro pontos distintos, o que vai dar
um grande acúmulo altimétrico da prova em sua distância
completa, totalizando 2.636
metros. Enquanto a distância
intermediária de 32 km é a novidade, com 1.284 metros de
altimetria acumulada, nas categorias de 16 e 5 km, a Brasil
Ride Ultra Trail Run 70k fomentará novos praticantes do
esporte, que ainda estão se
acostumando às corridas de
montanha, com totais de 636
e 137 metros de subidas, respectivamente. “O próprio 5 km
já é bem dinâmico e emocionante. Cruza rios, passa pela
linha do trem, por pastos e trilhas, em uma prova bem estruturada e segura, com todo
apoio e cuidado necessário”,
destaca Rafael Campos.
Programação - Os 1.300
atletas inscritos na competição largarão na Fazenda Indiana,
em
Botucatu, em
quatro percursos distintos.
Logo às 6h da manhã partem os
competidores do 70 km, nas
disputas individual e revezamento (duas pessoas). Em seguida, às 10h, será vez da largada dos 32 km. Às 15h será a
vez da prova de 16 km e, uma
hora mais tarde, haverá os 5
km. Os pequenos atletas da
Kids Trail Run disputam às 14h
uma competição simbólica,
para crianças de 3 a 10 anos.
“Eventos como a Ultra
Trail Run 70k só trazem benefícios para a cidade de Botucatu. Gira a economia, especialmente dos restaurantes e
rede hoteleira, promove o turismo rural, que é algo muito
importante para nós. E, oferece oportunidades de lazer e
prática esportiva para a nossa
população e de toda a região,
que a cada dia mais vem se tornando adepta ao esporte”, afirma o prefeito de Botucatu,
Mário Pardini.
A Brasil Ride Ultra Trail
Run 70k tem os apoios da Prefeitura Municipal de Botucatu,
Unidas e da SABESP - Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo.
Brasil Ride: Mais que uma
prova, uma etapa em sua vida.
Mais informações: http://
www.BRASILRIDE.COM.BR
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Volvo Cars apresenta o inédito XC40
A Volvo Cars acaba de lançar no mercado internacional o XC40, veículo que marca
sua estreia em um novo segmento de SUVs.
Com ele, a fabricante sueca vai oferecer ao
consumidor , pela primeira vez em sua história, três utilitários esportivos globais voltados
ao setor de mercado que cresce mais rapidamente no mundo.
Em janeiro de 2018, o novo SUV da Volvo vai entrar em pré-venda no Brasil com preços de R$ 169.950 na versão de entrada, R$
189.950 na Momentum e R$ 209.950 na RDesign.
As medidas do novo utilitário esportivo se
destacam de seus concorrentes diretos. Com
dimensões de um legítimo SUV, o XC40 apresenta um grande entre-eixos de 2,70 m; 1,86
m de largura; 1,65 m de altura; e 4,42 m de
comprimento, garantindo conforto e amplo
espaço interno a todos os ocupantes.
O XC40 segue a expressão pura do design escandinavo, combinando robustez com
visual elegante e refinado. A forte personalidade da dianteira, a exemplo do XC60 e do
XC90, é expressada pelo mais avançado sistema de iluminação do segmento. O Volvo
FULL LED System incorpora quatro funções
aos faróis do veículo:
• Automatic Bending Lights (ABL):
faróis auto-direcionais que acompanham o giro
do volante para melhorar a iluminação nas
curvas. A inclinação do facho do farol pode
chegar a até 30º;
• Active High Beam (AHB): os faróis
possuem um sistema automático que adapta
a luz alta para evitar o ofuscamento dos carros que vêm em sentido contrário ou que es-

tejam à frente no mesmo sentido;
• Nivelamento automático: o facho do
farol mantém automaticamente a posição adequada, de acordo com o número de ocupantes e o carregamento do veículo;
• Daytime Running Lights (DRL) e
acendimento automático: desenhadas no formato “T” – Martelo de Thor – a luz de posição diurna contribui para a visualização do
veículo, mesmo em dias muito claros. Um
sensor de iluminação e detecção de túnel ativa automaticamente o farol baixo em caso de
situações de baixa iluminação.
O sistema LED também está presente
conjunto de iluminação dos faróis de neblina.
Na traseira, a lanterna característica se
identifica com os outros SUVs da Volvo. Com
feixes de LED, o conjunto ótico elevado apresenta um desenho marcante que invade a lateral da carroceria.
O caráter jovial do modelo é expressado
também pela cor do teto, diferente do carro
na versão R-Design, e pelas barras de teto de
alumínio.
O modelo vem com o Volvo On Call,
um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização, em caso
de roubo ou furto. Equipado em todos os
modelos Volvo desde 2012 no Brasil, o Volvo On Call garante 100% dos carros recuperados, igual número para os veículos atendidos em acidente. Extremamente útil, permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, controlar o nível de combustível, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota

e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.
Dirigibilidade refinada
O utilitário esportivo da Volvo chega equipado com tração integral AWD (All Wheel
Drive), que calcula constantemente a distribuição de tração entre os eixos para obter a

Chega ao Brasil o novo
Subaru Forester L

Aliando elevados padrões de conforto,
segurança, desempenho e versatilidade, com
preço competitivo e excelente relação custo
vs benefício, a Subaru inicia as vendas do
modelo Forester L no Brasil. Importado com
exclusividade pela CAOA para o Brasil, a nova
versão de entrada da consagrada linha Subaru Forester tem preço sugerido de R$ 118.900.
Com esse lançamento, a SUBARU amplia o leque de versões de acabamento da linha Forester no Brasil que, a partir de agora,
será composta por três opções:
• Forester L = veículo de entrada da
gama, equipado com motor Boxer 2.0 litros,
com 150 cv, câmbio automático Lineartronic,
tração integral SUBARU Symmetrical AllWheel Drive (SAWD), ar-condicionado Dual
Zone, rodas aro 18", seis airbags, entre outros
equipamentos;
• Forester Sport = reposicionada como
versão intermediária. Ela utiliza o mesmo conjunto mecânico da Forester L e traz mais itens
de série, como, por exemplo, teto solar elétrico, troca de marchas por Paddle Shift instala-

das atrás do volante e sistema Smart Key /
Botão Start/Stop de acionamento do motor.
• Forester XT Turbo = modelo topo de
linha que se diferencia das demais pelo potente motor Boxer 2.0 litros turbo de 240
cv, câmbio automático Lineartronic de 8
velocidades, além de itens como: sistema
de som Harman/Kardon Premium Audio,
GPS integrado e tecnologia SI-Drive com
três modos de condução (Intelligent, Sport
e #Sport).
Externamente, o novo Forester L conta
com para-choque dianteiro exclusivo, com
desenho que reflete fluidez e robustez.
Além de integrar a emblemática grade
frontal hexagonal da SUBARU, esta peça
possui, em sua seção central, duas entradas de ar para o sistema de refrigeração
do conjunto mecânico, enquanto nas extremidades, ela incorpora acabamentos plásticos de tonalidade mais escura e com detalhes que simulam cromado, em que estão instalados os faróis de neblina.
Ainda na parte frontal, os faróis contam

com luzes indicadoras de direção em plástico
translúcido, tecnologia bi-xénon e sistema de
luz direcional para curvas, o que assegura mais
luminosidade e segurança, principalmente na
condução noturna.
Nas laterais, a aparência robusta e esportiva é reforçada pelas rodas de liga-leve de
18 polegadas e por proteções instaladas na
longarina inferior. Já na traseira, as lanternas
contam com assinatura em LED e, assim
como os faróis, são produzidas em material
translúcido e integradas ao desenho da carroceria.
Motor Boxer e câmbio automático Lineartronic
O SUBARU Forester L está equipado
com o mesmo conjunto mecânico da versão
intermediária da gama (Sport): motor Boxer
2.0 litros aspirado, com 150 cv de potência
e torque de 20,2 kgf.m, e a última geração do câmbio automático Lineartronic de
seis velocidades. Essa combinação se caracteriza por privilegiar performance, economia de combustível e baixa emissão de
poluentes, tudo isso com trocas suaves de
marchas, que realçam o conforto e o prazer
ao dirigir.
O modelo conta ainda com a tecnologia
SUBARU Intelligent Drive (SI-DRIVE), que
permite ao motorista escolher as características de direção do veículo entre dois modos:
Intelligent, que evidencia o conforto e a economia de combustível, e Sport, com respostas
mais ágeis aos comandos do motorista e que
realçam a esportividade.
O Forester L também traz de série o sistema de tração integral SUBARU Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD). Essa tecnologia distribui a potência gerada pelo motor de
maneira equilibrada para as quatro rodas, conferindo ao modelo ainda mais dirigibilidade e
segurança em variadas condições climáticas
e tipos de terrenos.
O Forester L, a exemplo das demais versões da linha Forester (Sport e XT Turbo),
oferece a comodidade e segurança dos 5 anos
de garantia original de fábrica, sem limite de
quilometragem.

Nacionais

Nissan Frontier ganha mais uma opção
A linha da picape totalmente nova Nissan
Frontier ganha mais uma opção com o lançamento da inédita versão SE. A novidade tem
preço sugerido de R$ 150.990 e já está à venda nas 165 revendas da marca em todo o país.
Além da SE, a Nissan Frontier conta com a
versão topo de linha LE, apresentada ao mercado brasileiro em março, que custa R$
166.700.
A Nissan Frontier SE amplia a faixa de
preço da linha da picape, oferecendo aos consumidores mais opções. Apesar de custar
menos, a nova versão não abre mão de importantes itens de segurança e conforto. Assim, o consumidor encontrará no novo pacote
de acabamento equipamentos com o Sistema
Inteligente de Partida em Rampa, Controles
de tração e estabilidade, Controle Inteligente
de Descida, freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem
e Bloqueio mecânico do diferencial traseiro
com limitador.
Para o conforto e conveniência, a Nissan
Frontier SE vem equipada com a chave inteligente presencial, sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e abertura das portas
sem o uso da chave, controle de velocidade
de cruzeiro com comandos no volante, saídas
de ar-condicionado para o banco traseiro, vi-

dros elétricos para as quatro portas, entre
outros. Será vendida com as seguintes opções
de cores: Vermelho Alert, Laranja Imperial,
Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium
e Branco Aspen. A linha de acessórios originais Nissan também atende à nova versão
com itens como santantônio, estribo, sensor
de estacionamento, protetor de caçamba, en-

tre outros.
O motor é o mesmo 2.3 biturbo, de 190
cavalos, da versão LE, que entrega muita performance e economia de combustível. A transmissão que trabalha com essa usina de força
é a automática de sete velocidades com opção de trocas manuais na alavanca do câmbio, também presente na versão top de linha.

melhor performance e estabilidade. Até 50%
da potência pode ser destinada ao eixo traseiro para melhorar a tração em condições de
baixa aderência. O sistema é sempre amparado por um controle dinâmico de estabilidade e tração.
O modelo dispõe de transmissão automá-

tica Geartronic de 8 velocidades acoplada ao
motor T4 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em
linha, com turbocompressor, que gera potência de 190 hp a 4.700 rpm e torque de 300
N.m entre 1.300 e 4.000 rpm.
Também está disponível para o XC40 o
renovado propulsor T5 Drive-E, de 2 litros, 4
cilindros em linha, com turbocompressor e injeção direta de gasolina, o mais potente de
seu segmento, com 252 hp. O ótimo torque
de 350 N.m se dá numa ampla faixa entre
1.800 e 4.800 rpm, garantindo ótima retomada de velocidade e ultrapassagens ainda mais
seguras.
Em números, o novo utilitário esportivo da
Volvo Cars equipado com motor T5 chega a
230 km/h e sai da imobilidade aos 100 km/h
em 6,4 segundos.
Repleto de recursos de última geração, o
modelo chega ao Brasil equipado com o inovador City Safety, sistema que auxilia o condutor com frenagem automática para evitar e
reduzir o risco de colisão contra veículos, pedestres e animais de grande porte à frente do
carro.
Outro equipamento que avança para a
segurança exemplar do novo veículo é a Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda os motoristas a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos
da pista contrária. Esse recurso funciona ao
avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à
direção e conduzindo o veículo de volta à sua
própria pista, fora do caminho de qualquer
outro automóvel que esteja vindo. O sistema
é ativado entre 65 e 140 km/h.

Ford anuncia pré-venda
do Mustang GT Premium

A Ford anunciou a chegada do Mustang
no Brasil, na versão GT Premium com o motor V8 5.0. Com 466 cv, este é o modelo mais
poderoso da linha do esportivo mais emblemático do mundo. Lançado praticamente junto com os Estados Unidos, trazendo novo design e repleto de tecnologia e conectividade,
o Ford Mustang 2018 terá o início de vendas
antecipadas a partir de 11 de dezembro em
um site exclusivo com diversas informações
sobre o produto. O Mustang ganha as ruas
brasileiras no primeiro trimeste do próximo ano,
trazendo a versão mais imponente da série.
O Mustang 2018 é considerado pela imprensa internacional como o melhor de todos
os tempos. O esportivo teve uma grande renovação no design, que valoriza a essência
da sua personalidade, com interior inteiramente atualizado e um surpreendente painel digital totalmente configurável e esportivo.
O Mustang GT Premium é um ícone da
linha global do esportivo voltado à performance. Ele é equipado com o poderoso propulsor
V8 5.0 de 466 cv e transmissão sequencial de
10 velocidades com acionamento por borboletas no volante. Além do desempenho e ronco marcante dessa versão V8, que desperta

paixão nos entusiastas do mundo inteiro, o
Mustang 2018 traz um design ainda mais arrojado e imponente.
Entre outros itens, o Mustang conta com
saídas exclusivas de ar no capô, conjunto óptico único e exclusivo em LED, com as lendárias luzes de assinatura de três barras na
dianteira e na traseira, rodas esportivas de 19
polegadas com acabamento preto brilhante,
aerofólio traseiro e um recurso exclusivo: luzes de cortesia nos retrovisores que projetam
a imagem do ícone no chão. Outras informações sobre o veículo serão divulgadas mais
próximo do lançamento.
A pré-venda do Mustang será feita por
um site exclusivo, onde os interessados
poderão se inscrever para ser os primeiros proprietários do lote inicial, em unidades limitadas. A partir da opção de préreserva do Mustang, o cliente terá um
atendimento exclusivo por meio de um
serviço de concierge, que vai orientá-lo
sobre as condições comerciais e detalhes
técnicos do produto. O lote inicial limitado contará ainda com um presente especial e exclusivo, preparado para os apaixonados por este ícone.

Motos

Metzeler apresenta o novo
pneu Roadtec Street
A Metzeler apresenta ao mercado o Roadtec Street, o mais novo pneu da marca voltado para motocicletas de baixa cilindrada. O
produto foi desenvolvido com
tecnologia alemã, proporcionando nova referência em
rendimento quilométrico, sem
abrir mão do conforto, do desempenho e da segurança,
reduzindo o custo por quilometro rodado.
Fundada em 1863, na
Alemanha, e adquirida pela
Pirelli em 1986, a Metzeler é
especialista em pneus de
moto. A marca é responsável por diversas inovações no
mercado, como a fabricação
do primeiro pneu sem câmara para motocicletas, em
1978. A Metzeler também foi
pioneira no desenvolvimento
de compostos com sílica na
banda de rodagem e desenvolveu o primeiro pneu radial para moto com
cintura 0°. Agora, é a vez dos pilotos de motos de baixa cilindrada conhecer toda a tecnologia da Metzeler.
O Roadtec Street traz várias novidades

em banda de rodagem. Começando por uma
nova concepção tecnológica de estrutura e
compostos, que aumenta a durabilidade, a resistência e torna o pneu nova
referência em rendimento
quilométrico para o segmento de motocicletas de baixa
cilindrada. Além disso, o perfil do Roadtec Street é inovador, principalmente pela
otimização da área de contato do pneu com o solo. Esta
característica garante desgaste uniforme da banda de
rodagem, o que também contribui para um rendimento
quilométrico superior.
O desenho do Roadtec
Street apresenta uma nova relação cheio/vazio, proporcionando um equilíbrio perfeito
entre aderência e segurança,
além de confiabilidade e desempenho uniformes ao longo
de toda a vida útil do produto. Outro destaque
do Roadtec Street é a estrutura em poliéster,
que garante a estabilidade dimensional de seu
perfil, proporcionando maior conforto com
menor custo por quilometro rodado.

